.

İZMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ VE ING BANK A.Ş.
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Bilindiği üzere esnaf ve sanatkarlarımız geçmişten günümüze, ekonomiye can veren en
önemli kesimlerden birini oluşturmakla birlikte, küreselleşmenin yaygınlaşmasıyla hız
kazanan haksız rekabet koşullarından ve ekonomik krizlerden en olumsuz biçimde etkilenen
kesimin de başını çekmektedirler. Özellikle ekonomi ve finans dünyasının oldukça belirsiz bir
tabloya sahip olduğu günümüzde esnaf ve sanatkarlarımızın uygun kredi ve finansman
olanaklarından yararlanmaları çok önemli bir gereksinim olarak ön plana çıkmaktadır. Zira
esnaf ve sanatkarlarımızın Bankacılık kesiminden uygun kredi ve finansman olanakları
elde etmeleri, esnafların mevcut yapılarını olumlu yönde geliştirmeleri, sektörde
büyüme sağlamaları, rekabet güçlerinin artması ve krizlere karşı korunmaları gibi çok
çeşitli kazanımların sağlanması bakımından büyük önem taşımaktadır.
Bu önemin
bilincinde olarak İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği esnaf ve sanatkarlarımızın uygun
kredi finansman olanaklarına erişmelerinde bankacılık ve finans dünyasının çalışmalarını
dikkatle izlemekte, esnaf ve sanatkarlarımıza sunulan finansal ürünleri titizlikle
değerlendirmekte, ilgili mercilere Teşkilatımız talepleri iletilmekte ve Bankalarla özel
anlaşmalar sağlayarak üyelerimizin daha uygun kredi-finansman olanaklarına kavuşmalarına
yardımcı olmaya çabalamaktadır.
Özellikle günümüzde ekonomi ve finans dünyasının oldukça belirsiz bir tabloya sahip olduğu
da dikkate alındığında esnaf ve sanatkarlarımızın uygun kredi ve finansman
olanaklarından yararlanmaları amacıyla girişimlerde bulunmak Teşkilatımızın temel
amaçlarındandır.
Bu amaç doğrultusunda Birliğimiz ve ING Bank A.Ş. arasında 30 Nisan 2014 tarihinde
bir işbirliği Protokolü imzalanmıştır.
Söz konusu Protokol kapsamında sunulacak kredi-finans ürünlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki
gibidir:
A. Birliğimiz Üyelerine Özel Olarak Sunulacak Krediler:

Girişimcileri Geliştirme ve
1
Destekleme Kredisi



Bu kapsamda azami 5 yıldır faaliyet gösteren
Birlik üyelerimize yönelik kredi sunulacaktır.



Birliğimizin kadınların iş hayatında daha çok yer
edinmelerine verdiği önem doğrultusunda bayan
üyelerimize yönelik faiz oranında 0.25 baz puan
ve
dosya
masrafında
%25
indirim
uygulanacaktır.



Bu kapsamda ayrıca iş hayatına atılan ve işyeri

açmak isteyen esnaf ve sanatkar adaylarına da kredi
olanağı sunulacaktır. Ayrıca iş hayatına yeni
başlamak, iş yeri sahibi olmak isteyen esnaf ve
sanatkar adayları için ING Bank İESOB Sektörel
Danışma Merkezi oluşturulmuş olup; esnaf ve
sanatkar
adayları
ingbankiesobsdm@ingbank.com.tr adresine tek
bir mail atarak iş sahibi olmak istedikleri sektör
hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.


İşyeri için kira ödeyen ve kira maliyetinden
kurtulmak ve işyeri sahibi olmak isteyen
üyelerimize yönelik olarak “İşyeri Edindirme
Kredisi” sunulacaktır. Kredi 5 yıl vadeli olarak
sunulabileceği gibi ayrıca kredi talep bazında
değerlendirme yapılarak 7 yıl vadeli olarak da
tahsis edilebilecektir. Bu kapsamda sunulacak
krediler 6 ay ödemesiz dönemli olarak da
kullandırılabilecektir.



İşlerini büyütmek, faaliyetlerini genişletmek ve bu
konuda her türlü yeni veya yenileme amaçlı işyeri,
makine, fabrika, üretim vb. yatırım yapmak isteyen
üyelerimize yönelik olarak “İş Büyütme ve
Yenileme Kredisi” sunulacaktır. Ayrıca mevcut
faaliyetlerini başarıyla sürdüren ancak faaliyetlerini
genişletmek için gerekli yatırım sermayesine
ihtiyaç duyan esnaflara fonlanacak projenin
Avrupa Yatırım Bankası kriterlerine uygun
olması şartı ile azami 5 yıl vadeli, ilk iki yılı
anapara ödemesiz (faiz ödemeli) şekilde de
sunulabilecektir.



Turizm, Ulaşım-taşımacılık, Kitap-kırtasiye,
Mobilya, Beyaz Eşya, Elektronik, Gıda
sektöründe faaliyet gösteren üyelerimize yönelik
dönemsel ödeme bazlı “Sektörel Krediler”
sunulacaktır.



Günümüzde kültürel ve tarihi değeri olan
kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşatılması
için, bu tür meslekleri sürdüren üyelerimize
yönelik “Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekleri
Destekleme Kredisi” sunulacaktır. Bu kapsamda
sunulacak kredinin faiz oranında 0.25 baz puan,

2 İşyeri Edindirme Kredisi

3

İş Büyütme
Kredisi

ve

Yenileme

4 Sektörel Krediler

Kaybolmaya
5 Meslekleri
Kredisi

Yüz Tutmuş
Destekleme

dosya masrafında ise %25 indirim sağlanacaktır.
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Bilgisayar teknolojisini yenilemek ve yeni yatırım
yaparak internet çağını yakalamak isteyen
üyelerimize yönelik “ING Bank Tekno Paket” ve
“Teknoloji
Kredisi”
sunulacaktır.
Paket
kapsamında “kredi sunulmasıyla birlikte ayrıca
TTNet’e 24 ay taahhüt veren firmalara 6 ay
ücretsiz internet paketi ve telefon verilecektir.
Bununla birlikte ING Bank tarafından WEB Site
Kurulum Desteği sağlanacaktır.



Üyelerimizin iş amaçlı kullanacağı 0 Km. TL
cinsinden ağır ve hafif ticari araçlar “Ticari Taşıt
Kredisi” olanağı sunulacaktır.



Bu kapsamda genel anlamda kredi ihtiyacı olan
üyelerimize “Taksitli Ticari Kredi” olanağı
sunulacaktır.

Teknolojiyi
Destekleme
Kredisi ve Tekno Paket

7 Ticari Taşıt Kredisi

8 Taksitli Ticari Krediler

Ayrıca Protokolde yukarıda sayılan kredilerle birlikte aşağıdaki olanaklar da sunulabilecektir:
B. Mevcut Borçların Yeniden Yapılandırılmasına Yönelik Olanaklar:


Birliğimiz üyelerinin borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla Banka tarafından
kredilendirme çalışması yapılabilecektir.

C. İhracatçılara ve Dış Ticaretle Uğraşanlara Özel Hammadde ve Mal Alım Kredileri:


İhracat / dış ticaret yapan üyelerimizin hammadde ve mal alımları için kredi imkanı
sunulabilecektir. Ayrıca Gümrük Vergisi ödemekle mükellef üyelerimiz tek bir SMS ile
vergilerini ödeyebilme olanağına kavuşacaklardır.

D. POS Cihazlarında Sağlanan Avantajlar:


Üyelerimizin kullandığı POS cihazlarına yönelik özel fiyatlamalar ve avantajlar
sağlanabilecektir. Ayrıca üyelerimizden farklı POS cirosu taahhütlerine dayanılarak Mikro
POS uygulaması olanağı da sunulacaktır.

E. Kurumsal Anlaşmalar Çerçevesinde Sağlanacak Avantajlar:


Dil eğitimi almak isteyen üyelerimize ve çocuklarına yönelik English Life Dil Eğitim
Merkezinden indirimli ve avantajlı fiyatlardan eğitim olanağı sağlanacaktır.



Tekno paket kapsamında TTNET’e 24 ay taahhüt veren firmalara 6 ay ücretsiz
internet paketi ve telefon verilecektir.

F. ING Bank’ın Diğer Ürünleri Hakkında Destekler:


Bunların dışında üyelerimize talep etmeleri halinde ING Bank’ın Mevduat ve Yatırım
Ürünleri, fatura tahsilatlarını yönetmeye yönelik Nakit Yönetim Ürünleri, Bireyse
Emeklilik ve Sigorta ürünleri de sunulabilecektir.

Kredilerden yararlanmak isteyen üyelerimiz kendilerine en yakın ING Bank KOBİ
şubelerinden daha ayrıntılı bilgi ve destek alabileceklerdir. Söz konusu şube listesi aşağıdaki
gibidir:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ALİAĞA ŞUBESİ
ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ ŞUBESİ
BALÇOVA ŞUBESİ
BERGAMA ŞUBESİ
BORNOVA ŞUBESİ
GAZİEMİR ŞUBESİ
GIDA ÇARŞISI ŞUBESİ
GİRNE BULVARI ŞUBESİ
KARABAĞLAR ŞUBESİ
KEMALPAŞA ŞUBESİ
PINARBAŞI ŞUBESİ
YENİGÜN(ÇANKAYA) ŞUBESİ
ÇAMDİBİ ŞUBESİ
ÇEŞME ŞUBESİ
ÖDEMİŞ ŞUBESİ
İZMİR ŞUBESİ
İZMİR 1. SANAYİ SİTESİ ŞUBESİ
ŞİRİNYER ŞUBESİ

Tüm üyelerimizin bilgilerine dikkatle sunulur.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

